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Pårørendeforeningens Bestyrelse 

 Formand: 
Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail: ap-jensen@dlgmail.dk 
 Næstformand: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saxild, 8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail: margith@dadlnet.dk 
 Kasserer: 
Kurt Hager 
Jernaldervænget 79, 8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 3019@stofanet.dk 
 Sekretær: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19, 8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail: margit@graves-ponsaing.dk 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12, 8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor@privat.dk 
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Vinkelvej 10, Snaptun 
7130 Juelsminde 
Telefon: 75 68 36 24 
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Telefon: 24 60 34 29 
E-mail: vhcb@stofanet.dk 
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Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telfon.: 86 17 31 26 
E-mail:mhaurdahl@gmail.com 

Medlemskab af pårørendeforeningen er 
ikke betinget af, om man har betalt kontin-
gent. Alle er velkommen til at deltage i 
foreningens arrangementer, og til at rette 
henvendelse til bestyrelsens medlemmer, 
hvis der er problemer, man ikke kan klare 
alene. Slut op om forældreforeningen. Det 
gavner både beboerne og dig selv 
 
Årligt kontingent for ægtepar:   Kr. 150,00 
                                     Enlige:  Kr.   75,00 
Bidrag udover det årlige kontingent mod-
tages med glæde. 
Vort gironummer er: 727 1085 
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Ansvarshavende: Anders Peter Jensen 
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 Redaktion: Pårørendeforeningens  
  bestyrelse 
  Maurits Eijgendaal 
  Ulla Bøttcher Nielsen 
 Layout: Ulla Bøttcher Nielsen 
  Tlf.: 75 64 76 80 
                 e-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
 
 
   
 
 

Næstformand: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saxild, 
8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail:  
margith@dadlnet.dk 
 
Bror til Palle i hus 18 

Sekretær: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19,  
8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail:  
margit@graves-ponsaing.dk 
 
Mor til  Johan i hus 39 

Kasserer: 
Kurt Hager 
Jernaldervænget 79,  
8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 
3019@stofanet.dk 
Far til Helene i hus 13 
Værge for Benny i hus 17 

Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12,  
8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com 
 
Mor til Anders i hus 40 

Suppleant: 
Bente Christensen 
Høvænget 52,  
8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail:  
vhcb@stofanet.dk 
 
Mor til Steen i hus 12 

Suppleant: 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telefon: 86 17 31 26 
E-mail:  
mhaurdahl@gmail.com 
 
Mor til Tine i hus 4 

Formand: 
Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 
8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail:  
ap-jensen@dlgmail.dk 
 
Far til Lene i hus 39 

Bestyrelsesmedlem: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor@privat.dk 
 
Mor til Sanne i hus 6 

Bestyrelsesmedlem: 
Hans Hoffmann 
Vinkelvej 10, Snaptun 
7130 Juelsminde 
Telefon: 75 68 36 24 
E-mail:  
hoffmann@snaptun.dk 
 
Far til Mads i hus 4 

Billede kom-
mer i næste 
nummer af 
Fokus 



4 

 

 
 
 
 

 
 
Så fik vi årets generalforsamling overstået. Der var ca. 20 frem-
mødte tak til dem. 
 
Efter mange år i bestyrelsen måtte Karen Hager desværre sige fra 
til genvalg på grund af sygdom. Der skal herfra  
lyde en stor tak for årene i bestyrelsen, som alle har været som 
kasserer. Og med et ønske om god bedring.  
 
I stedet fik vi valgt Marianne Haurdahl mor til Tina i hus 4. Vel-
komme til dig.  
Marianne er valgt som suppleant. 
 
Arbejdet med at få ansat en ny forstander er i fuld gang. Pårøren-
deforeningens bestyrelse har været inviteret til et gruppe-
interessent-interview med konsulentfirmaet Mindbiz, hvor vi kun-
ne komme med vort bud på, hvordan den nye forstander skal se 
ud.  
 
Fra bestyrelsen deltog Anders Peter, Frede, Ulla og Margit. Vi må 
håbe, at de finder den rette forstander første gang, så vi ikke skal 
til det igen om et år eller to. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god somme med forhåbentlig mas-
ser af gode oplevelser. 
 
Hilsen  
 
Anders Peter Jensen 
Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
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Referat af Generalforsamling i Pårørendeforenin-
gen Sølund 3.05.2011 

 
1. John Simonsen valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt. 
2. Formandens beretning v. formand Anders Peter Jensen: 
Så er det igen blevet tid til et lille tilbageblik på året, som er gået siden 
sidste generalforsamling. 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor der også har været en repræsen-
tant fra ledelsen med i starten af mødet. 
Skanderborg kommune har valgt at nedlægge Handicapsekretariatet. 
Handicapområdet er herefter blevet lagt ind under ældreområdet, hvor 
Peter Sinding er fagchef. 
2011 startede med en trist mail fra Maurits, hvor han meddelte, at han 
stopper som forstander 1.8.11. 
Sølund havde 75 års jubilæum i 2010. Det blev fejret af flere gange bl.a. 
med et åbent-hus arrangement 19. september, som var godt besøgt. Fre-
de var på talerlisten, som repræsentant for Pårørendeforeningen. Ved 
denne lejlighed fik Sølund en gave på 5.000 kr. fra Rasses Skovpølser, 
som man senere videregav til Pårørendeforeningen, som vi kunne bruge 
til glæde for beboerne. 
Den arv, vi havde i LEV på ca. 50.000 kr., hvoraf vi kunne bruge renter-
ne, har LEV ønsket at ophæve, hvilket de har fået lov til. Det betyder, at 
Sølunds Pårørendeforening har fået alle pengene med renter udbetalt til 
brug for beboerne på Sølund. I alt blev der ca. 69.000 kr. Vi har bevilget 
ca. 10.000 kr. til en grill på Ajstruplund 
Ane-fonden har i 2010 givet ca. 77.000 kr. i afkast, som beboerne kan 
søge til ferie fortrinsvis til ophold på Ajstruplund. indtil videre er der 6, 
som har fået hjælp til ferien, så der er stadig ca. 45.000, der kan søges i 
2011. 
I forbindelse med renoveringen af husene på Sortesøvej er hus 2, 4, 6, 8, 
10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 44, Beboernes Hus og Snoezelhuset inde under 
loven om almene boliger. 
Det betyder, at der skal vælges en afdelingsbestyrelse. Da man ikke 
kunne vælge en bestyrelse blandt beboerne, har Skanderborg Kommune 
bedt Pårørendeforeningens bestyrelse om at være bestyrelse, hvilket vi 
sagt ja til. Hus 20, 22, 40 og 42 er stadig almindelige boformsboliger. 
Det er også besluttet, at Sygehusvej skal afvikles. 2 beboere er flyttet i 
lejlighed på Sortesøvej. 
Til de sidste 4 søger man om at få lov til at bygge 4 lejligheder i forbin-
delse med hus 12. 
Nu er alle huse på Sortesøvej renoveret, og alle er flyttet tilbage fra gen-
husning. Det har været en drøj omgang for både beboere og ansatte. Vi 
må så håbe, at det har været anstrengelserne værd. 
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  Også Ajstruplund har været igennem en større renovering. Den er blevet 
isoleret, har fået nye døre og vinduer, så den nu kan bruges hele året.  
 
Etisk råd 
Vi har i etisk råd haft 3 møder, hvor vi har drøftet livskvalitet - hvor får 
man det, mad og hygiejne og besøgsvenner. Alle 3 spændende emner. På 
Sølund har man sit eget korps på ca. 45 besøgsvenner. De er en under-
afdeling af Røde Kors Skanderborg, men det er Susanne Hollund og vo-
res præst Line Rudbeck, der står for det på Sølund. 
 
Løvfaldsfest 
Til årets Løvfaldsfest var der 9 beboere, som havde jubilæum. De fik alle 
en gave fra Pårørendeforeningen. Da Sølund havde 75 års jubilæum, var 
der i år gjort lidt ekstra ud af festen. Richard Ragnvald med band var og 
spille til dansen, og det så ud til at være et godt valg. Ligeledes var der 
en T-shirt til alle beboere som en gave fra Sølund. 
 
Julen 
Også i 2010 gav Pårørendeforeningen julegaver til de beboere, som er 
uden pårørende. Der var ca. 35, som fik en lille gave fra Pårørendefor-
eningen. 
Frede, Åse og AP iført det store nisseudstyr var den sidste søndag før jul 
rundt i alle husene med en kasse med lidt godt til julen. Kasserne var 
købt for de 5.000 kr., som vi fik fra Rasses pølser. Det er altid en dejlig 
oplevelse at være rundt i husene udklædt som nisse. 
 
Fokus 
Vi har igen i år udgivet 4 numre af Fokus. Vi har lavet et nyt tiltag med 
at starte en stafet. Det er meningen, at den skal sendes ud til nogle af de 
personer, vi som pårørende normalt ikke har noget at gøre med. Vi har 
lagt det i hænderne på Britt at få den ud i krogene af Sølund. Specielt 
det sidste nummer af Fokus er jeg lidt stolt af, da der er 17 forskellige, 
som har bidraget med et indlæg. Det synes, jeg er flot, så bliv endelig 
ved med at sende stof ind, så vi kan holde den flotte standard. 
 
PRISK 
Vi har deltaget i 4 møder i PRISK.  
 2 møder på Skanderborg Aktivitetscenter og 3 møder med Skanderborg 
Kommune. 
Vores fokusområder er: bedre dagtilbud, ensartede bruger- og pårøren-
deråd på bostederne i Skanderborg Kommune. 
 
Vi har lige sendt vores bud på vedtægter for pårørenderåd til kommu-
nen. 
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Til sidst vil jeg gerne sige tak til Sølunds ledelse og den øvrige bestyrelse 
for et godt samarbejde i det forløbne år og en stort tak til Britt på konto-
ret for hendes store hjælpsomhed. 
 
Spørgsmål fra salen: Referater af møderne i Etisk Råd.  
Svar: Disse bringes i Fokus. 
 
Beretningen godkendt. 
 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kurt Hager fremlagde regnskabet (se side 8). 
Regnskabet godkendt. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
Der er ca. 54 betalende medlemmer. Kontingentanbefalingen fastholdes.  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
De 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: 
Anders Peter Jensen, Margit Graves Ponsaing, Ulla Bøttcher Nielsen. 
6. Valg af suppleanter: 
Bente Christensen genvalgt, og Marianne Haurdahl (hus 4) nyvalgt.  
7. Valg af revisor. 
Steen Sørensen genvalgt. 
8. Valg af revisorsuppleant. 
Leif Edeling Nielsen genvalgt. 
9. Indkomne forslag. 
Ingen. 
10. Evt. 

• Spørgsmål til ledelsen ang. højhusbyggeri langs Sølundstien. Sø-
lunds ledelse repræsenteret v. viceforstander Trine Schierff og pædago-
gisk teamleder Anne Renée Hansen svarede, at man ikke deltager i no-
gen protester for eller imod. 
Spørgsmål til ledelsen ang. de pårørendes indflydelse på ansættelse af 
ny forstander i Landsbyen Sølund. Handicapchef Peter Sinding har be-
sluttet, hvordan ansættelsen af ny forstander skal foregå. Beboerne og 
de pårørende er repræsenteret af bestyrelsen i Pårørendeforeningen, der 
er med i fokusgruppeinterview med konsulentfirmaet Mindbiz. Konsu-
lentfirmaet er i gang med flere runder med forskellige interessegrupper 
for at fastlægge en lederprofil. Det endelige ansættelsesudvalg består af 
de medlemmer, forstanderen skal være direkte leder for. 4 hele dage er 
afsat hertil. Man håber at kunne ansætte en ny forstander pr. 01.07. 
med tiltrædelse pr. 01.08.2011. 
 
Margit Graves Ponsaing 
Sekretær i Pårørendeforeningen Sølund 
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Lige hvad vi har brug for….. 
 
Den 3. maj efter Pårørendeforeningens generalforsamling, havde Margit 
Graves Ponsaing arrangeret et oplæg med Touch Development. 
 
Touch Development har det sidste år arbejdet tæt sammen med Boenhed 
16 om at udvikle et softwareprogram, som rammer lige præcis det, vi har 
brug for. Programmet tilrettelægges, så det passer til den enkelte bruger, 
idet der kan vælges mellem forskellige pakkeløsninger. 
 
Det, som er det fantastiske ved programmet, er det simple i opbygningen 
og brugen af det. Der kan lægges billeder af familie og venner på, det kan 
være yndlingsmusik, film eller video/billeder af oplevelser, der kan være 
spil eller andre former for kommunikation 
 
Hardwaren består af en slagfast Touch-skærm, som derved minimerer be-
skadigelser. Et virkelig spændende produkt som forventes at være færdig 
til november. 
 
Touch Development har en hjemmeside, www.touchd.dk, hvor I kan læse 
om produktet. For at komme ind på Demo-siden skal I som brugernavn 
skrive touch og som password bruge 732. Når I kommer ind på Demo-
siden, kan der trykkes på Kaj – hvorefter der kommer en menu-mulighed 
frem. 
 
Vi glæder os til november, når softwaren en færdig. Vi er i hvert fald ikke 
i tvivl om, at produktet rammer plet, og som en kollega sagde ”det er lige 
en appelsin i min turban”. 
 
 
 

Inger Erika Jensen 
Boenhed 16 
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Hvor var du henne …………?? 
 
Som det tydeligt fremgår af bladet har vi netop afholdt den årlige gene-
ralforsamling i Pårørendeforeningen, hvor jeg nok synes, deltagerantal-
let giver lidt stof til nærmere eftertanke.  
 
Lad os lave et lille regnestykke. Sølund har ca. 220 beboere. Heraf har 
ca. 40 ingen pårørende, altså er der 180 tilbage, hvoraf der rent faktisk 
kun mødte 8 pårørende op. De øvrige fremmødte var 8 af bestyrelsens 9 
medlemmer samt 2 fra ledelsen. 
 
For mit vedkommende giver det bl.a. anledning til at spørge: 
Hvad skyldes det dårlige fremmøde?? 
Har vi i bestyrelsen overhovedet nogen opbakning til vort arbejde?? 
Er vi synlige nok udadtil?? 
 
Jeg ved godt, at man i disse så digitaliserede tider altid pr. mail (eller pr. 
telefon) kan rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ledelsen og 
på den måde få afklaret nogle ting, men generalforsamlingen er dog den 
bedste mulighed for en bredere debat med andre pårørende om de ting, 
der evt. rører sig blandt os. 
 
For vi sidder vel ikke tilbage med et levn fra fortiden, hvor man absolut 
ikke skulle blande sig i noget som helst. Når først ens familiemedlem 
var flyttet ind på Sølund eller lignende steder, kunne man aflægge et 
sjældent besøg, og var der problemer, kunne det klares med en snak 
med afdelingslederen eller den øverste ledelse??? 
 
Nej vel da!! Derfor ser jeg med stor glæde frem til din deltagelse i gene-
ralforsamlingen i 2012.  
 
Så vil jeg også gerne rette opmærksomheden på den økonomiske side af 
sagen. I vore vedtægter står der, at man er medlem af pårørendeforenin-
gen uanset om man betaler kontingent eller ej. 
 
Ser man på regnskabet, ser det pænt ud, men vi har altså ikke ube-
grænsede midler til rådighed, så jeg vil meget gerne opfordre alle til at 
støtte os ved indbetaling af det yderst beskedne kontingent på 150 kr./
årligt. 
 
Og i den forbindelse et lille hjertesuk fra kassereren. Når I udfylder giro-
kortet og betaler via netbank, så lad venligst være med at skrive stil-
lingsbetegnelse på. Der er et begrænset antal anslag, så skriver man 
togfører, kantineleder osv., kan vi ikke læse indbetalerens navn. 
 
 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Bestyrelsesmedlem 
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Gran Canaria 2011 
 

Traditionen tro drog en stor dillichance fra boenhed 12 i marts måned til Gran 
Canaria.  
Tiden inden vi skulle af sted, havde vi hørt meldinger om snevejr, og at marts 
måned 2011 var den koldeste måned i næsten 30 år. Heldigvis slog vejret om, 
og vi havde det skønneste vejr hele ugen. Vi boede i Playa del Ingles, som så 
mange gange før. Denne første aften var det så heldigt, at de i byen havde et 
kæmpe karneval, optoget foregik lige udenfor vores hotel. 
 

  
 

Det var rigtig sjovt at se på, og som I kan se, fandt Grethe nogle meget fine 
”kvinder”. 
 
På vores hotel havde vi en swimmingpool, som Brian og Thomas benyttede sig 
af flere gange, men Jytte og Erik syntes, det var helt fint bare at sidde på kanten 
med fødderne i vandet.  
 
De første par dage slappede vi rigtigt af, gik nogle ture i byen og til strandpro-
menaden, fik noget dejlig mad og nød det gode vejr.  
 
En af dagene lejede vi to busser og tog på tur. Den ene bus kørte til Port Morgan 
og op langs kysten. Den anden bus tog ligeledes en tur til port Morgan, men 
fortsatte derefter op i bjergene, hvor vi fandt et picnicområde, som lå nær en sø. 
Vi havde selv medbragt pølser, brød og drikkevare, det var bare rigtig hyggeligt 
og virkelig smukt. Havde vi haft badetøj med, kunne vi have taget os en dukkert 
i søen. 
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Stranden ved Playa del Ingles er meget bred, og der er rigtig mange mennesker, 
men det er en god tur at vandre fra byen og helt ud til enden, frem og tilbage 
cirka to timer. Thomas og Brian er friske på den tur hvert år. Det var meget 
varmt, og vores vand var ved at slippe op, vi var tørstige og skulle have noget 
væske lige nu og her. Den strandbar, vi var kommet til, viste sig at være en nu-
distbar.., men det tog drengene nu med et smil. Tørsten blev stillet, og vi van-
drede videre. 
 
Nogle dage senere tog halvdelen flokken lokalbussen op til en dyrepark. Her så 
vi papegøjer, delfinshow, marabustorke, et meget interessant fugle og ørneshow, 
og meget andet. 
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På dette billede er Erik ved at se, om han kan finde, hvor vi er henne på kortet, 
hvilket lykkedes ham ganske fint. 
 
Det var en virkelig dejlig uge, hvor vi fik rigtig mange forskellige oplevelser.  
Den andensidste aften havde vi vores afslutningsaften. Aftenen startede med, at 
vi spiste på en god restaurant, hvor de fleste sluttede middagen af med at bestille 
en stor flot og lækker isdessert. Efter vi havde spist, gik vi over til nabohotellet, 
som hver aften spillede op til dans, og det var jo noget vi kunne lide. Både Gre-
the, Thomas og Jytte var ude og svinge træbenene. Grethe fandt sig endda en 
neger hun kunne danse med. Klokken 24 var dansemusikken forbi, og vi tøffede 
alle godt trætte hjem til vores hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

Vi synes alle, det har været en rigtig dejlig tur og glæder os allerede til næste 
gang. 

 
Hilsen 

Grethe, Jytte, Kurt, Helge, Erik, Lene, Thomas, Lars, Brian, Finn og personale 
fra boenhed 12. 
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                            af Maurits Eijgendaal 

 
Kære pårørende! 
 
 
Det er med vemod, at jeg lige skal skrive den sidste leder helt op til deadline for det 
næste Fokus. Jeg kan ikke huske, hvor længe traditionen har været der med bladet, men 
det går i hvert fald tilbage til før starten af min tid som leder her i Landsbyen. 
 
Datoen for min officielle afskedsreception den 24 juni fra 11-14, nærmer sig med ha-
stige skridt, og jeg håber da at se rigtig mange pårørende også denne dag, som markerer 
afslutningen på 21 pragtfulde år i mit liv. 
 
Som I alle ved arbejder vi med Gentle Teaching, og det er vi stolte af. 
Men når vi står i dette arbejde, er det ganske naturligt at holde af dem, vi hjælper med at 
have et godt liv. Det kan ikke være anderledes. 
Alle vore beboere er mennesker med de samme behov som vi andre. Selv om deres ud-
tryksform kan være mere ufiltreret og direkte, er det netop vores professionelle indsigt, 
og jeres medfødte pårørende-kærlighed, der gør det til en naturlig ting at se bort fra det 
ydre og have øje for det indre. 
 
Det er derfor, jeg skriver, at årene på Sølund har givet mig meget, som menneske. 
 
Så fra min side en stor tak til jer alle. 
 

For tilliden  -  For varmen  -  For opbakningen  -  For samarbejdet 

 
Jeg er sikker på, at min efterfølger ønsker at fortsætte udviklingen af den menneskelige 
varme, der til enhver tid præger alle her i Landsbyen. 
 
Selv er jeg så heldig, at jeg i endnu et år er tilknyttet som konsulent inden for Gentle 
Teaching og Snoezelen. 
 
Lige nu arbejder jeg på et kursus for netop de pårørende, der ønsker at bruge vores san-
sehus, når de er på besøg. Dette vil blive annonceret senere. 
 
Så kan vi jo også ses igen… 
 
Kærlig hilsen fra 
Maurits 
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Fokus Fokus Fokus Fokus ––––    stafettenstafettenstafettenstafetten    

    

    

    

    

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
Firdevs Fie Tamer 

Speciallæge i almen medicin: 

  

Jeg er speciallæge i almen medicin, er 47 år, er enlig mor til to 
børn, en pige på næsten 24 og en søn på 16 år. 

Jeg er født i Tyrkiet men vokset op og uddannet her i Danmark. 
Derfor ved jeg, hvad det vil sige at være anderledes, som i Kim 
Larsens sang: Vi er dem de andre ikke (altid) vil lege med   

Oprindeligt ville jeg have specialiseret mig i gynækologi, derefter 
børnelæge  men valgte så at blive almen mediciner, det man og-
så kalder praktiserende læge. Her kunne jeg arbejde med næ-
sten det hele.  

I mit virke indtil nu som læge har jeg haft mange patienter med 
psykosociale problemer, så min patientgruppe her er ikke noget 
nyt, og det er en udfordring og meget spændende og meget me-
get specielt. Det er nemt og lige til at arbejde med mennesker, 
man kan snakke med, og som kan give sprogligt udtryk for de-
res klager, men anderledes er det, når det er andre ting end ta-
legaverne, der skal udtrykke klagerne..  

I dag er ordet: ”mit kald” et underligt begreb, men uanset hvad, 
så er dette arbejde mit kald. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at løf-
te denne opgave og give mine patienter og samarbejdspartnere 
det bedste, jeg kan.  

Tryghed, åbenhed, ærlighed, kærlighed, respekt og ikke mindst 
mod til at turde tage et ansvar er alfa og omega. Sammen skal vi 
være til for beboerne og arbejde for deres bedste. 

Jeg glæder mig til et godt samarbejde. 
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Nyt fra præsten 
 
Sikke da et herligt forår, vi har haft. Det er så skønt, når alting folder sig ud, når vi får 
farver i kinderne og slipper af med alt vintertøjet. Forårstid peger frem mod sommer med 
alt det dejlige, det fører med sig - ikke mindst Festivalen. Igen i år skal vi holde gudstje-
neste torsdag i det store telt. Det plejer at være en rigtig glad oplevelse og glæder mig 
rigtig meget! I år får vi et ekstra musikalsk pift under gudstjenesten, da Steve Cameron 
& Gospel Cavarly spiller og synger med på salmerne. Og så håber vi selvfølgelig på 
dejligt vejr!! 
 
Foråret står imidlertid ikke kun for glæde og sol i kinderne. Foråret er en årstid, hvor vi 
skal i gang igen efter vinteren, og det kan være en svær opstart – især hvis vores eget 
overskud og humør ikke matcher den energi og det gå på mod, som mennesker omkring 
os har. Vi kan dog hjælpe hinanden ud i lyset, og give dem, der har svært ved at komme 
derud en kærlig hånd at støtte sig til. Jeg er faldet over denne lille historie, som jeg har 
lyst til at dele med jer. 
 
Der var en gammel vismand, som var kendt for at kunne svare på alle de spørgsmål, som 
folk kom til ham med. Det kunne være spørgsmål om liv og død, om kærlighed og frygt, 
om det synlige og det usynlige - alle mulige slags spørgsmål. Aldrig var det sket, at han 
var blevet svar skyldig. Men en dag var der et vittigt hoved, som ville lokke den gamle i 
en fælde. Han fangede en lille fugleunge og gik hen til den gamles hytte med den lille, 
levende fugl gemt inden i sine hænder. Så stillede han vismanden det spørgsmål, som det 
var umuligt at svare rigtigt på. Jeg har en lille fugleunge her i mine hænder, siger han. 
Sig mig nu, Vismand, om fuglen er levende eller død.  
 
Han havde en listig plan. Hvis vismanden svarede, at fugleungen var død, så ville han 
åbne hænderne og vise den levende fugl frem. Men hvis den gamle sagde, at fuglen var 
levende, så kunne han så let som ingenting give fuglen et lille klem - og straks var den 
død. Og altså ville vismanden svare forkert under alle omstændigheder. Den opfindsom-
me, unge mand er stolt af sig selv. Han skulle blive den første til at sætte den gamle til 
vægs. Svar mig nu vismand: Er fuglen levende eller død? Vismanden ser på spørgeren - 
ikke på hans hænder, som gemmer fuglen - men han ser ham dybt i øjnene og svarer: 
Det kommer an på dig! 
 
Vi holder altid noget af et andet menneskes liv i vore hænder. Vi kan slet ikke undgå det. 
Ja faktisk har vi hver især et ansvar for, at solens stråler også rammer de mennesker, vi 
møder i vores hverdag ved at vise omsorg og menneskelig varme og ved at give dem en 
kærlig hånd at støtte sig til, hvis de har brug for det. Ja, lad os hjælpe hinanden ud i lyset, 
så vi sammen kan mærke varmen. 
 
Glædelig sommer til alle! 
 
De allerbedste sommerhilsener 
Line præst. 
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Tur til lossepladsen 

 
Julen og den festlige nytårsaften er overstået, og det er tid for lidt almindelig oprydning, 
såvel ude som inde. Ove og jeg er gået ned i skuret med en masse gavepapir, der skal 
smides ud. Da vi åbner døren, kan vi se, at der er meget andet, der også skal kasseres, 
og Ove siger straks” vi skal vist snart på lossepladsen Yvonne,- og jeg vil gerne hjælpe 
dig”. 
 
Ude på parkeringspladsen, møder vi Kaj, og Ove fortæller straks Kaj, om alt det affald, 
vi efterhånden har samlet i skuret. Kaj er også straks klar og tilbyder sin assistance, han 
siger: ”Du skal bare sige til, så skal vi nok hjælpe dig mig og Ove”. 
 
Næste formiddag får vi ved fælles hjælp, en masse papkasser trykket sammen, så de kan 
være i bussen. Bussen fyldes med gamle urtepotter, tomme sodavandsdåser, fladmaste 
papkasser og sække med  gavepapir og  alt muligt andet skrammel. 
 
Vi er i gang med en fælles opgave, som lige præcis vi kan klare, og ikke de andre. Det 
er os, der ved, hvordan bussen skal pakkes, hvor pladsen ligger henne, og hvornår de 
åbner. Jo, så kan de andre selvfølgelig noget andet, men det her, må vi hellere sørge for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lossepladsen åbner kl. 12.00 på hverdage, og det kan være svært at vente. Vi bruger 
tiden på at få lavet en aftale om en dejlig frokost, når vi kommer hjem. 
 
Klokken nærmer sig nu tolv og vi begiver os af sted. Kaj og Ove snakker i munden på 
hinanden om gamle dage. De to er sammen, bare de to - og så mig naturligvis, men jeg 
er jo bare med for at køre bussen. 
 
Allerede da vi nærmer os pladsen, møder de folk, som de kender, og der bliver råbt daw, 
daw og vinket igen og igen. Inde på pladsen er det den samme pladsmand, som sidst og 
genkendelsens glæde er stor. Det er jo Kaj og Ove, der kender ham og de andre, vi mø-
der, og ikke mig, for jeg kender jo ikke nær så mange, som de gør. 
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Nej, men jeg er jo også tilflytter til byen og møder derfor ikke kendte mennesker, som 
de gør.  Netværk har stor betydning for vores livskvalitet og for vores levetid, og man 
skal ikke underkende værdien af de såkaldt svage bånd, dem man bare ved hvem  er, og 
som man hilser på. 
 
Da vi har parkeret bussen, skal der rigtig knokles. Ja det vil sige, at jeg er jo kvinde, så 
jeg skal ikke deltage, det ordner mandfolkene, mens jeg blot skal hjælpe med at holde 
øje med, at ingen bliver kørt ned. Her får de to gutter så anledning til at vise sig fra den 
galante side, samtidig med at de foretager sig noget, som andre mænd også gør. 
 
Af og til har vi sluttet turen af med en sodavand på grillen, inden vi er kørt hjem, men 
ellers kører vi bare hjem til en god frokost. 
 
Sådan en opgave slutter altid med, at Kaj og Ove samstemmende siger. ” du kan bare 
sige til en anden gang, så skal vi nok hjælpe dig”. 
 
Har det ingen værdi for beboerne at tage med os på lossepladsen, jo det skulle jeg nok 
mene det har. 
(historien er fiktiv, men bygger på virkelige hændelser) 
 
Yvonne Værum 
Bofælleskabet Sygehusvej 
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Tusind tak til Pårørendeforeningen 
 
Så kom Boenhed 16 også tilbage til nye lækre lejligheder…, HURRA 
Det har været en laaaaang og spændende proces med at få renoveringen færdig, 
og der er stadig ting, som mangler at blive afsluttet. Men alt i alt nyder vi alle de 
nye dejlige omgivelser. 
 
Vi glæder os til haverne bliver færdige. Vi har fået dejlige terrasser rundt om 
hele Bo-enheden, så nu er der mulighed for mange hyggelige grillaftener, når 
vejret tillader. 
 
Tusind tak for pengene fra Pårørendeforeningen. Vi har brugt pengene til nogle 
malerier, der hænger, så man ser dem, straks man træder ind i Bo-enheden. Det 
er nogle meget farvestrålende malerier, som man kun kan blive i godt humør af 
at se på, og vi har da også fået rigtig mange positive kommentarer om dem. 
 
Endnu engang tak til Pårørendeforeningen. 
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Møde i Etisk Råd den 22. februar 2011 

Tema for mødet:  

Styrkelse af venskaber – om frivillig-teamet i Landsbyen  
Sølund. 
Referent: viceforstander Trine Schierff 
 
Det med at anvende frivillige i socialt arbejde er jo som sådan ikke 
nyt, men der er for tiden meget fokus på at få flere frivillige til at ind-
gå på forskellig vis. Det er der sikkert flere grunde til – en af dem er, 
at der spares på ressourcer til medarbejdere. Det ser også ud til, at 
der er en kulturændring i gang hen imod, at mange unge som en del 
af deres uddannelse laver frivilligt socialt arbejde, ligesom mange res-
sourcestærke efterlønnere og pensionister prioriterer at bruge tid på 
frivilligt arbejde som praktiske hjælpere på sygehusene, som vågeko-
ner, som besøgsvenner indenfor ældreområdet, ligesom det er be-
søgsvenner vi har flest af på Sølund. 
 
Mødet startede med et kort oplæg af præst Line Rudbeck. 
 
Line Rudbeck er sammen med Susanne Hollund kontaktpersoner og 
dermed hovedansvarlige for frivilligarbejdet på Sølund. 
For 4 år siden blev frivilligarbejdet organiseret under Dansk Røde 
Kors. 
Det var først her, at frivilligarbejdet som sådan blev organiseret, alt 
med udgangspunkt i de frivillige som allerede gjorde et godt og flot 
arbejde, som frivillige besøgsvenner på Sølund. 
 
Frivilligarbejdet består af Besøgsvenner samt frivillige på Museet. 
 
Det er besøgsvennerne, der er udgangspunktet for dialogen på mødet. 
 
Line fortalte om forskelligheden i det at være besøgsven. Da udgangs-
punktet er det behov for venskab, som den enkelte beboer har. 
Formålet for alle er oplevelsen af at have en ven – som kommer ude-
fra – som ikke er en af de medarbejdere, som hjælper beboeren i 
hverdagen.  
Hvad indholdet bliver er op til den enkelte beboer og besøgsven at 
finde ud af, samt planlægge. Besøgsvennen informeres om, hvilken 
rolle han eller hun har i forhold til beboeren.  
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Det er meget afgørende, at de aftaler, der laves, overholdes, da bebo-
erne bliver meget skuffede, såfremt de svigtes. Så stabile besøgsven-
ner er vigtige, da beboerne knytter sig tæt og meget hurtig til deres 
besøgsven. 
 
Line fortalte ligeledes om betydningen af, hvordan besøgsvennen bli-
ver modtaget i beboernes hjem, og at medarbejderne har et ansvar 
og en opgave forbundet hermed. 
Ligesom enten Line eller Susanne er med de første gange en besøgs-
ven møder beboeren for at sikre sig, alt går, som det skal. 
 
Det er vigtig at få matchet beboer og besøgsven rigtigt. At der skabes 
en positiv og indlevende kontakt imellem de to.  
 
Det er ligeledes væsentlig, at der laves arrangementer for besøgsven-
nerne og beboerne, så de alle mødes, samt arrangementer for be-
søgsvennerne, hvor de bliver anerkendt for deres arbejde, og hvor de 
får mulighed for at tale sammen. 
 
Tilkendegivelserne fra både pårørende og medarbejdere er, at det er 
positivt med de frivillige besøgsvenner. 
 
Birgitte Bredsdorff fra Boenhed 2 har tænkt nogle tanker om at lave 
en gruppe af  ” ”pennevenner ” , da beboerne er rigtig glade for at 
modtage et kort eller et brev. 
 
En rigtig god ide som jeg håber, at Birgitte har lyst til at arbejde vide-
re med.  
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NY STØTTEFORENING 
 

Skanderborg Aktivitetscenter, som har til huse på Sølund,  
indleder et samarbejde med pårørende og alle andre med  

interesse i at støtte sagen 
  
Formålet med støtteforeningen er at fremme aktiviteterne (blandt 
andet ved frivilligt arbejde)  og stimulere dialogen mellem pårørende 
og Aktivitetscenteret – alt sammen med henblik på at give brugerne 
de bedste betingelser i hverdagen og bedre mulighederne for særlige  
arrangementer. 
 
Vi må i gang! Derfor indkaldes til 
 

Stiftende Generalforsamling for pårørende, medarbejdere  
og alle andre interesserede. 

Tid: torsdag den 25.08.2011 kl. 19:30 
Sted: Skanderborg Aktivitetscenter, Pavillon 4, 1. sal, Sølund. 

 
Det er vort mål at: 
 

Nogle få vil lade sig vælge til at organisere arbejdet i foreningen, 
så alle får mulighed for at give en hånd efter lyst og evne. 

At medlemmer af støtteforeningen betaler et beskedent kontin-
gent – f.eks. 50.- kr. årligt. 

At vi via støtteforeningen kan styrke kommunikation og netværk 
omkring brugerne. 

 

Med venlig hilsen 
Den forberedende gruppe:  

Michael Ørbæk, Gitte Jørgensen, Benedicte Müller, Karen Grove 
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07.-09.06:  Sølund Musikfestival 

09.07: Festivalgudstjeneste i det store telt 

           Kl. 10.30 

23.06: Sct. Hans fest 

24.06: kl. 11.00-14.00 Afskedsreception for                                                                 

           Maurits  

10.08: Andagt i Guldhornet kl. 10.30 

25.08: Friluftsgudstjeneste i Landsbyen Sølund 

           (endeligt tidspunkt følger senere) 

14.09: Andagt i Guldhornet kl. 10.30 

30.09: Stjernetræf i Slotskirken kl. 11.00 

 

27.07: 70 år Lisbeth Jacobsen 
27.07: 80 år Jørgen Biilmann 
07.08: 20 år Kenneth Nielsen 
27.08: 50 år Eva Jensen Busk 
17.09: 90 år Asger Krarup 

 

Tidsskriftet Fokus nu  
også på www.solund.dk   
Du sidder nu med Fokus juni 2011 i hån-
den, et tidsskrift for beboere, personale 
og pårørende. 

Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet 
fire gange om året, hvor det sendes med 
post. Det fortsætter vi selvfølgelig med. 

 

Fokus i PDF – nu også online – ad-
gangskode en forudsætning 

Du kan nu også hente tidsskriftet i pdf-fil 
(udgaver fra 2009 og frem) på Landsbyen 
Sølund’s hjemmeside www.solund.dk.  

Under menupunktet ”Pårørende” finder du 
undermenu ”Tidsskriftet Fokus”.  

At hente Fokus online forudsætter, at du 
har en adgangskode.  

Du kan som pårørende få tilsendt ad-
gangskoden på mail ved at sende en E-
mail til Landsbyen Sølunds chefsekretær 
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.  

Eller ringe på 8794 8003. Husk at medde-
le, hvem du er pårørende til. 

  

For at få det trykte tidsskrift: 

For at modtage det trykte Fo-
kus, skal du kontakte lederen af 
den boenheden, hvor dit fami-
liemedlem bor.  

Det er også her du skal medde-
le adresseændring. 
_________________________________
________  

Redaktør af Fokus er medlem i Pårøren-
deforeningen: 

Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com  

Invitation til afskedsreception den  
24-6-11 - kl. 11-14  

for forstander Maurits Eijgendaal er sendt 
ud til alle pårørende. 
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